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Proč  
ABRA Software

Protože nás baví překonávat výzvy. Náš informační systém bude Vaší 

firmě rozumět a pomáhat. Vše potřebné najdete na jednom místě.  

 

Náš ERP spolehlivě a efektivně: 
 

Podpoří Vaše rozhodování. 

Osvobodí Vás od zbytečné administrativy. 

Ukáže Vám souvislosti v grafických přehledech.

Vyzkoušejte
www.abra.eu/demo 
  

Prodej:  

+420 602 535 201 

+420 296 397 310 

obchod@abra.eu 

Po-Pá 8:00–17:00

Podpora pro E-shop: 

+420 607 037 838 

+420 724 285 685 

Po-Pá 8:00–17:00

E-shop

 

Detailní  

zákaznické 

 konto 

 

Kompletní správa  

e-shopu  

v ABRA Gen 

 

 

Přínosy pro uživatele 
Jednoduchost, přehlednost a funkčnost. 

• Data z E-shopu jsou kompletně spravována přímo v systému ABRA Gen. 
 
• Zákazník vidí ve svém účtu všechny svoje doklady – objednávky,  
   zálohové listy, faktury, dodací listy – s možností okamžitého tisku. 
 

• Zákaznické konto umožňuje spravovat přístupy různých nákupčích. 
 
• Modul dodáváme předpřipravený s uživatelsky příjemnou responzivní  

   šablonou, která se dá upravit a optimalizovat na míru. 
 
• Provozujete více obchodů, které nabízí různé zboží? Žádný problém.  

   Do systému ABRA Gen lze připojit libovolný počet e-shopů. 
 
• Sledování aktuálního stavu skladu s ohledem na dostupnost  
   na pobočkách a započtením rezervovaného zboží. 
 

• Možnost předobjednávek s napojením na plánování výroby.

ABRA Software je připravena stát se Vaším spojencem  
při tvorbě funkčního a přehledného e-shopu.



Nástroj, který přináší peníze  
E-shop je moderním prostředkem prodeje, bez něhož se v dnešní  
době neobejde žádná firma vyžadující:

 • prodej koncovým zákazníkům (B2C),

• velkoobchodní prodej (B2B).   

Efektivní prostředek velkoobchodního  
a koncového prodeje
Hlavní vlastnosti modulu E-shop  

• Provázanost a správa přímo ze systému ABRA Gen (ceníky, karty,  

   obrázky, firmy atd.). V systému se také eviduje kategorie produktů  

   (skladové menu) a skladové karty (výrobky, zboží), ve kterých jsou  

   potřebné popisy, obrázky, parametry či dokumenty (návody, záruční  

   listy) a další. 
 

• Díky provázanosti s IS ABRA Gen jsou údaje vždy aktuální. 
 

• Možnost platby kartou a online úvěrem HomeCredit, podpora online  

   platebních metod (PayU, GP WebPay, PayPal, GoPay a dalších). 
 

• Široká možnost dodání včetně Uloženky, Zásilkovny, DPD Parcel  

   Shopu, Balíku do ruky od České pošty apod. 
 

• Výpočet ceny podle finanční hodnoty objednávky a hmotnosti  

   objednaného zboží - zákazník okamžitě vidí, kolik zaplatí za dopravu. 
 

• Přehledy dokladů, reporty, tvorba, ukládání a tisk dokladů. 
 

• Definovatelné řazení zboží nebo zobrazování souvisejícího zboží. 
 

• Široká možnost oslovení klientů e-mailem, formou ankety, infocentra  

   nebo slev. 
 

• Podpora SEO (optimalizace pro vyhledávače).

 

Ostatní šikovné funkce  
Prodáváte zboží, jehož cenu ovlivňuje velké množství faktorů?  
Pak Vás potěší podpora akčních ceníků, které umožňují nastavit termín 
platnosti konkrétní nabídky – skvělá funkce pro sezónní výprodeje  
nebo sváteční nabídku. Systém zároveň podporuje různé typy slev,  
např. dealerské, sortimentní nebo kusové.

Udělejte svým zákazníkům radost! Třeba malým dárkem v den jejich 
narozenin nebo dárkovou kartou jako odměnou za věrnost. E-shop lze 
provázat s modulem CRM – systém Vás tak upozorní na důležité milníky 
všech nakupujících.

Registrace jsou spojené s adresářem v systému ABRA Gen. Zákazníci  
v sekci “Můj účet” vidí své objednávky (včetně stavu), faktury, dodací listy, 
dobropisy a další dokumenty, které jsou v systému uložené. Přidávat  
mohou další dodavatelské adresy nebo osoby, které zastávají pozici 
nákupčích. Dokumenty se dají tisknout do formátu pdf.

Přehledná data 
 

• Přehledná analýza provozu zobrazí požadované statistiky prostřednictvím  
   interního nástroje (AWStats) nebo Google Analytics. 
 

• Zboží lze řadit a vyhledávat podle velikosti, barvy a dalších parametrů.  
   K dispozici je také klasické vyhledávání přes fulltext. 
 

• Jednoduché a přehledné je i řazení přes řádkový nebo dlaždicový výpis 
   s definovatelným počtem položek na stránku.

 

 

  

Řešení na míru dle 

potřeb zákazníka

E-shop ABRA Gen nabízí řešení, které se maximálně přizpůsobí 
potřebám zákazníka: 
  • Řešení je vždy individuální. 
 
• E-shop je těsně spjatý s ABRA Gen – ihned se v něm promítají  
   změny cenotvorby či skladových zásob. 
   • Technická podpora pomáhá zajistit bezproblémové fungování  
   a rychle řeší zpětné úpravy. 

Podpora 
různých 

měn

CenotvorbaE-shop Věrnostní 
program

Platební karty 
on-line

Reference:  
solidni-obchod.cz  
green-market.cz  

morphyrichards.cz  
eshop.bricol.cz

www.abra.eu/e-shop

„Na systémy od ABRA Software jsme kompletně přešli v roce 
2010, a to z toho důvodu, že jsou dostupné v ČR i SR pro obě 
naše firmy. Mohli jsme tak pracovat v jedněch ucelených datech, 
a tím řídit celou firmu,“ říká Peter Dobeš, jednatel společnosti 
Bricol, která v anketě ShopRoku získala druhé místo v kategorii 
Kuchyně. „Výhodou je, že všechno máme v jednom balíku. 
Informace se zadává jednou a je to vše propojené až po ABRA BI.”
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• Široká možnost dodání včetně Uloženky, Zásilkovny, DPD Parcel  

   Shopu, Balíku do ruky od České pošty apod. 
 

• Výpočet ceny podle finanční hodnoty objednávky a hmotnosti  

   objednaného zboží - zákazník okamžitě vidí, kolik zaplatí za dopravu. 
 

• Přehledy dokladů, reporty, tvorba, ukládání a tisk dokladů. 
 

• Definovatelné řazení zboží nebo zobrazování souvisejícího zboží. 
 

• Široká možnost oslovení klientů e-mailem, formou ankety, infocentra  

   nebo slev. 
 

• Podpora SEO (optimalizace pro vyhledávače).

 

Ostatní šikovné funkce  
Prodáváte zboží, jehož cenu ovlivňuje velké množství faktorů?  
Pak Vás potěší podpora akčních ceníků, které umožňují nastavit termín 
platnosti konkrétní nabídky – skvělá funkce pro sezónní výprodeje  
nebo sváteční nabídku. Systém zároveň podporuje různé typy slev,  
např. dealerské, sortimentní nebo kusové.

Udělejte svým zákazníkům radost! Třeba malým dárkem v den jejich 
narozenin nebo dárkovou kartou jako odměnou za věrnost. E-shop lze 
provázat s modulem CRM – systém Vás tak upozorní na důležité milníky 
všech nakupujících.

Registrace jsou spojené s adresářem v systému ABRA Gen. Zákazníci  
v sekci “Můj účet” vidí své objednávky (včetně stavu), faktury, dodací listy, 
dobropisy a další dokumenty, které jsou v systému uložené. Přidávat  
mohou další dodavatelské adresy nebo osoby, které zastávají pozici 
nákupčích. Dokumenty se dají tisknout do formátu pdf.

Přehledná data 
 

• Přehledná analýza provozu zobrazí požadované statistiky prostřednictvím  
   interního nástroje (AWStats) nebo Google Analytics. 
 

• Zboží lze řadit a vyhledávat podle velikosti, barvy a dalších parametrů.  
   K dispozici je také klasické vyhledávání přes fulltext. 
 

• Jednoduché a přehledné je i řazení přes řádkový nebo dlaždicový výpis 
   s definovatelným počtem položek na stránku.

 

 

  

Řešení na míru dle 

potřeb zákazníka

E-shop ABRA Gen nabízí řešení, které se maximálně přizpůsobí 
potřebám zákazníka: 
  • Řešení je vždy individuální. 
 
• E-shop je těsně spjatý s ABRA Gen – ihned se v něm promítají  
   změny cenotvorby či skladových zásob. 
   • Technická podpora pomáhá zajistit bezproblémové fungování  
   a rychle řeší zpětné úpravy. 

Podpora 
různých 

měn

CenotvorbaE-shop Věrnostní 
program

Platební karty 
on-line

Reference:  
solidni-obchod.cz  
green-market.cz  

morphyrichards.cz  
eshop.bricol.cz

www.abra.eu/e-shop

„Na systémy od ABRA Software jsme kompletně přešli v roce 
2010, a to z toho důvodu, že jsou dostupné v ČR i SR pro obě 
naše firmy. Mohli jsme tak pracovat v jedněch ucelených datech, 
a tím řídit celou firmu,“ říká Peter Dobeš, jednatel společnosti 
Bricol, která v anketě ShopRoku získala druhé místo v kategorii 
Kuchyně. „Výhodou je, že všechno máme v jednom balíku. 
Informace se zadává jednou a je to vše propojené až po ABRA BI.”

 

ABRA Gen

 

 
Produktový list 

 

ABRA Gen
WMS Mobile Terminal

 
Proč  
ABRA Software

Protože nás baví překonávat výzvy. Náš informační systém bude Vaší 

firmě rozumět a pomáhat. Vše potřebné najdete na jednom místě.  

 

Náš ERP spolehlivě a efektivně: 
 

Podpoří Vaše rozhodování. 

Osvobodí Vás od zbytečné administrativy. 

Ukáže Vám souvislosti v grafických přehledech.

Vyzkoušejte
www.abra.eu/demo 
  

Prodej:  

+420 602 535 201 

+420 296 397 310 

obchod@abra.eu 

Po-Pá 8:00–17:00

Podpora pro E-shop: 

+420 607 037 838 

+420 724 285 685 

Po-Pá 8:00–17:00

E-shop

 

Detailní  

zákaznické 

 konto 

 

Kompletní správa  

e-shopu  

v ABRA Gen 

 

 

Přínosy pro uživatele 
Jednoduchost, přehlednost a funkčnost. 

• Data z E-shopu jsou kompletně spravována přímo v systému ABRA Gen. 
 
• Zákazník vidí ve svém účtu všechny svoje doklady – objednávky,  
   zálohové listy, faktury, dodací listy – s možností okamžitého tisku. 
 

• Zákaznické konto umožňuje spravovat přístupy různých nákupčích. 
 
• Modul dodáváme předpřipravený s uživatelsky příjemnou responzivní  

   šablonou, která se dá upravit a optimalizovat na míru. 
 
• Provozujete více obchodů, které nabízí různé zboží? Žádný problém.  

   Do systému ABRA Gen lze připojit libovolný počet e-shopů. 
 
• Sledování aktuálního stavu skladu s ohledem na dostupnost  
   na pobočkách a započtením rezervovaného zboží. 
 

• Možnost předobjednávek s napojením na plánování výroby.

ABRA Software je připravena stát se Vaším spojencem  
při tvorbě funkčního a přehledného e-shopu.
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